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Alytus 

 

Siekdamas skatinti mokinių gerą mokymąsi, iniciatyvas, kūrybiškumą, atsakomybės ir 

estetinių gebėjimų ugdymą bei kurti visos bendruomenės tradicijas: 

1. S k e l b i u I etapo - nuo 2019 m. lapkričio 22 d. iki 2019 m. gruodžio 13 d. - 

konkursus: 

1.1. Kalėdinės erdvės 2019; 

1.2  Kalėdinis/ naujametis atvirukas 2019; 

1.3. Metų sportininkas;  

1.4. Metų pasiekimai.  

2. S k e l b i u II etapo - nuo 2019 m. lapkričio 22 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. - 

Geriausio gimnazijos mokinio ir Geriausios gimnazijos grupės konkursus.  

3. S u d a r a u  komisiją konkursams organizuoti ir vykdyti: 

3.1. Palmira Raginienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - komisijos pirmininkė; 

3.2. Julija Augutytė, gimnazijos skyriaus vedėja; 

3.2. Asta Stasionytė, profesijos mokytoja; 

3.3. Irmantas Grimalauskas, profesijos mokytojas; 

3.4. Kamilė Butelevičiūtė, S45* grupės mokinė;                                            

3.5. Aivaras Želvys, P82 grupės mokinys.  

4. T v i r t i n u  Kalėdinių ir Geriausio gimnazijos mokinio, Geriausios gimnazijos 

grupės konkursų nuostatus (pridedama). 

5. P a v e d u  komisijai I etapo konkursą vykdyti iki 2019 m. gruodžio 13 d., II etapą - 

iki 2020-08-31 pagal patvirtintus nuostatus. 

 

Direktorius                                                     Vytautas Zubras 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Palmira Raginienė 

2019-11-21  
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KALĖDINIŲ IR GERIAUSIO GIMNAZIJOS MOKINIO, GERIAUSIOS GIMNAZIJOS 

GRUPĖS KONKURSŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Organizuojami konkursai skirti įvertinti mokinių mokymosi, sporto, kūrybinius 

gebėjimus ir pasiekimus, visų įstaigos narių bendruomeniškumui, tradicijoms stiprinti. 

2. Šiuos konkursus organizuoja ir vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. 

 

 

II. TIKSLAS 
 

                  3. Skatinti mokinių gerą mokymąsi, iniciatyvas, kūrybiškumą, atsakomybės ir estetinių 

gebėjimų ugdymą bei kurti visos bendruomenės tradicijas. 

 

III. DALYVIAI 

 

4. I etapo konkursuose gali dalyvauti visi Alytaus profesinio rengimo centro mokiniai ir 

mokytojai, II etapo – Gimnazijos klasių mokiniai. 

 

IV. LAIKAS IR VIETA 

 

5.  Konkursai vyksta 2019 m. lapkričio 22 d. – gruodžio 13 d. (I etapas) ir 2019 m. 

lapkričio 22 d. – 2020 m. rugpjūčio 31 d. (II etapas). 

6.  Konkursų rezultatai aptariami ir skelbiami: I etapo - 2019 m. gruodžio 16 d., II etapo 

- 2020 m. rugpjūčio 31 d.  

                 7.  Kalėdinių konkursų dalyvių darbai bus įkelti į centro svetainę (atsakingas IT 

profesijos mokytojas, darbo grupės narys). 

 

V. KONKURSO SĄLYGOS IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

        8. Kalėdinių konkursų organizavimas - Kalėdinių erdvių ir Metų pasiekimai konkursų 

dalyviams būtina registracija. Registracija vyksta iki 2019 m. gruodžio 3 d. (imtinai) skyriuose pas 

ugdymą organizuojančias skyrių vedėjas. 

                  9. Konkurso Kalėdinės erdvės 2019 vertinimas:  

                  9.1. vertinamos visų bendruomenės narių įgyvendintos mokyklos erdvių puošybos 

kūrybinės idėjos, apdovanojama 15 individualių/grupinių darbų. 

                  9.2. dalyviai el. p. mokymodalis@aprc.lt turi atsiųsti po 2 nuotraukas, kurių              

dydis ne  daugiau kaip 5 megabaitai, JPEG arba JPG formato ir mažiausiai 1600 taškų pločio (jei 

horizontalus vaizdas) arba 1600 taškų aukščio (jei vertikalus vaizdas). Siunčiamo dokumento 

pavadinimas turi būti ,,Konkursui Kalėdinės erdvės 2019“, laiške – dalyvio(-ių) vardas, 

pavardė/programos pavadinimas, kursas, grupės numeris; 

                  10. Konkurso Kalėdinis/naujametis atvirukas 2019:  

                  10.1. apdovanojama iki 10 darbų autorių; 

                  10.2. vertinamas idėjos ir atlikimo originalumą kūrybiškumas, atlikimo 

meninė/kompiuterinio išpildymo kokybė;  

                  10.3. darbų (piešinių ir koliažo) paruošimo ir įforminimo tvarka: 
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                  10.3.1. formatas – A4 (210×297 mm), paraštės – 20 mm. Apatinės paraštės dešinėje 

pusėje turi būti nurodytas darbo autoriaus vardas, pavardė;  

                  10.3.2. dokumento vardą turi sudaryti darbo autoriaus vardas, pavardė; 

                  10.4. atvirukus dalyviai turi siųsti mokymodalis@aprc.lt; 

                  10.5. formatas – jpeg/jpg, raiška – 300 dpi, dydis – iki 3 Mb; 

                  10.6. Komisija nevertina darbų, jeigu: 

                  10.6.1. nesilaikoma atlikimo ir įforminimo taisyklių, pateiktų konkurso nuostatų; 

                  10.6.2.  darbai neatitinka konkurso tematikos; 

                  10.6.3. yra ankstesnių konkursų darbų plagijavimo požymių; 

                  10.6.4. yra kopijavimo iš interneto požymių. 

                  11. Metų sportininkas: apdovanojama 10 geriausių sportininkų - vertinami mokinių 2019 

m. sportiniai pasiekimai.  

                  12. Metų pasiekimai: nominaciją gauna mokiniai, kuriuos apdovanoti siūlo ir pateikia 

pagrindžiančius dokumentus bendruomenės nariai, - informaciją teikia ugdymą organizuojantiems 

skyrių vedėjams. Nominacija skiriama  mokiniams už bendrojo ugdymo dalykų pasiekimus ir 

profesinį meistriškumą. 

                  13. Geriausio gimnazijos mokinio rinkimai – apdovanojama 10 geriausių mokinių, 

vertinami  gimnazijos klasių mokinių pusmečio/metiniai mokymosi pasiekimai (pažangumas ir 

lankomumas), dalyvavimas šalies renginiuose, atsižvelgiama į grupės vadovo/kuratoriaus 

rekomendaciją. Nominantais tampa ir mokiniai, geriausiai išlaikę brandos egzaminus (valstybinių 

egzaminų 90 ir daugiau balų). 

                   14. Geriausia gimnazijos grupė: apdovanojamos 1-3 gimnazijos grupės. Vertinamas   

mokinių iškritimas, lankomumas, aktyvumas – sudarytas grupių reitingas skelbiamas svetainėje.  

 

 VI.  APDOVANOJIMAS 
 

15. Kalėdinių konkursų nugalėtojai apdovanojami  padėkos raštais ir dovanomis 

kalėdiniame renginyje. 

              16. Nominacijos Geriausias gimnazijos mokinys, Geriausia gimnazijos klasė 

nugalėtojai apdovanojami edukacine kelione ir padėkos raštais šventiniame rugsėjo pirmosios 

renginyje.  

___________________ 
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